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PODUJATIA

Stručná história CONECO

CONECO ako medzinárodná výstava materiálov a výrobkov pre vý-
stavbu a architektúru začala svoju vystavovateľskú činnosť v Prahe 
v roku 1967. V rámci Svetového kongresu architektov UIA sa pripravi-
la prvá medzinárodná výstava nových materiálov a výrobkov pre sta-
vebníctvo, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia 12 štátov.

Prvé výstavy boli v Prahe, potom v Bratislave a Brne. Toto striedanie
miest sa ukončilo v roku 1978, keď CONECO definitívne zakotvilo
v Bratislave. V roku 1983 došlo prvýkrát k spojeniu výstav. CONECO
ako výstava architektúry, stavebných materiálov a technológií sa spojila
s medzinárodnou výstavou mechanizácie v stavebníctve SYMPO-
MECH. Medzinárodná výstava SYMPOMECH bola prvý raz v Žiline
v roku 1969 a od roku 1983 sa presunula do Bratislavy a spolu 
s CONECO-m sa päťkrát v dvojročnom cykle konala v areáli PKO Bra-
tislava.

Poslanie a zameranie výstavy, ako aj štruktúru vystavovateľov zmenili
predovšetkým nové ekonomické podmienky od roku 1990. Odpadli
spoločné štátne expozície a takmer úplne bolo vylúčené zastupovanie
vystavovateľov zo strednej a východnej Európy. Zvýšil sa však záujem
zo štátov Európskej únie a u našich vystavovateľov sa pozitívne prejavil
vznik nových stavebných podnikov, akciových spoločností aj súkrom-
ných podnikateľov s výrobcami, ktorí na týchto výstavách predtým
chýbali.

V roku 1992 sa CONECO spojilo so strojárskou výstavou, ale tento
rok bol dôležitý najmä preto, že sa zmenil rytmus výstav z dvojročné-
ho cyklu na jednoročný. 

K ďalšiemu spojeniu výstav došlo v roku 1994, a to pripojením výstavy
racionalizácie spotreby energie a palív RACIOENERGIA. Spojenie
týchto dvoch výstav svojím rozsahom už prekročilo možnosti výstav-
ného areálu PKO v Bratislave, a tak len urýchlilo rozhodnutie vedenia
Incheby pripravit' nový areál na pravom brehu Dunaja od roku 1995.

Od roku 1997 doplnila výstavné podujatie medzinárodná špecializova-
ná výstava klimatizácie a vzduchotechniky CLIMATHERM. Posledné
dve výstavné podujatia boli do tohto celku stavebne orientovaných veľ-
trhov a výstav doplnené v roku 2007 a ich názvy hovoria aj o ich za-
meraní na investície, developerov, predstaviteľov samospráv a majite-
ľov nehnuteľností: CONECOINVEST a SLOVREALINVEST. Spolu
vytvorili najväčšie vystavovateľské podujatie v Slovenskej republike
v posledných rokoch a plne napĺňajú výstavné priestory Incheba Expo
v Bratislave. Súbežné výstavy veľtrhu stavebníctva CONECO doplní
v roku 2010 nové odborné podujatie STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
– výstava stavebných strojov a mechanizácie. Predstavuje špecializova-
né miesto na prezentáciu strojov a mechanizmov používaných v sta-
vebníctve, na výmenu odborných skúseností a názorov a prezentáciu
noviniek v danej oblasti.

Veľtrh CONECO koncentruje najvýznamnejšie sily na hľadanie výcho-
dísk z recesie v stavebníctve i na trhu realít. Je ideálnou platformou
na obchodné rokovania, obchodné príležitosti, nacházanie nových vý-
ziev a prezentáciu noviniek, ktoré sa ešte len dostanú do predaja. Veľ-
trh odzrkadľuje rastúci záujem odborných inštitúcií, odbornej i širokej
verejnosti o najnovšie trendy a inovácie v oblasti stavebníctva, realít,
klimatizácie a vzduchotechniky, či stále aktuálnejšej problematiky vy-
užitia a úspory energie v bývaní. Práve táto tematika bude nosnou
na 20. jubilejnom ročníku veľtrhu RACIOENERGIA.
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CONECO – najväčší medzinárodný veľtrh stavebníctva

na Slovensku otvára rokom 2010 svoj tridsiaty prvý ročník.

Táto medzinárodná stavebná aktivita s najdlhšou tradíciou

v stredo- a východoeuróskych krajinách vystriedala za viac

ako 42 rokov mestá, výstavné areály, zmenila rytmus

konania výstav a aj sa

spájala s inými výstavami.

CONECO 
už po tridsiatyprvýkrát


